
 

 

INSTRUÇÃO DE TRABALHO - IT 
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – 

SAMU  

Versão 02 
Pag 1/4 

 
ORIENTAÇÃO ÀS EQUIPES INTERVENCIONISTAS COM 
MACA RETIDA E/OU EQUIPE RETIDA 
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15 

OBJETIVO: Proporcionar apoio técnico e administrativo às equipes visando uniformizar as condutas e 
garantir a manutenção da viatura em condições de atendimento. 

RESPONSÁVEL: Enfermeiro da Central de Regulação (CR) 

Nº Ação Atribuição Informações complementares 

01. 

Proporcionar apoio 
técnico e administrativo 
às equipes com maca 
retida 

Enfermeiro da Central 
de Regulação 

Orientar a equipe a proceder conforme POP-
08 (Fluxo de maca retida); 
Avisar ao médico regulador que a unidade 
está lotada e retendo maca; 
Verificar com o mesmo a possibilidade de 
redirecionamento das outras transferências no 
aguardo e destino de ocorrências primárias. 

02. 
Aplicar rotinas no 
período diurno 

Enfermeiro da Central 
de Regulação e equipe 

Liberar a viatura para realizar abastecimento, 
troca de material e oxigênio e limpeza terminal 
IT-06 (Limpeza terminal de viatura), caso 
necessário; 
Orientar a equipe a deslocar-se até a unidade 
em que a maca está retida para verificar a 
possibilidade de liberação; 
Não sendo liberada, a equipe permanecerá 
em sua base de prontidão para apoio em 
ocorrências primárias graves, caso não haja 
como remanejar; 
Todas as equipes cumprirão os 40 minutos no 
local onde a maca foi retida, em qualquer 
horário das 24 horas, exceto se houver outra 
equipe previamente retida e não liberada 
neste local POP-08 (Fluxo de maca retida). 

03. Remanejar equipes 
Enfermeiro da Central 
de Regulação 

Na escala de serviço em que houver mais de 
um profissional de cada categoria, o 
profissional excedente poderá ser remanejado 
conforme necessidade do serviço. 
Unidade de Suporte Básico em período 
diurno: *remanejar conforme proximidade e 
cobertura de área: 
1) Nova Bahia – Coronel – Almeida 
2) Aero – Leblon – Coophavila 
3) Universitário – Moreninha – Tiradentes 
Estando estas bases já com equipes 
dobradas ou viatura baixada por situações 
diversas, priorizar equipes que não estejam 
dobradas e considerar o tempo de 
remanejamento; 
Caso o deslocamento até a base seja inviável 
devido à distância/tempo o enfermeiro da 
Central de Regulação terá autonomia para 
definir a melhor opção, justificando no 
relatório seus critérios que porventura fujam 
ao protocolo, inclusive determinando o retorno 
à base de origem. 
 
Viaturas de suporte básico durante o 
período noturno: 
Para as equipes que estiverem retidas até 2h, 
a mesma deve ser remanejada para a base 
mais próxima* que fará cobertura de sua área, 
lembrando de guardar a viatura no 
estacionamento fechado da unidade à qual a 



equipe foi remanejada; 
O enfermeiro da CR tem a autonomia para 
manter a equipe de prontidão na base até às 
23h prestando apoio em ocorrências primárias 
graves (avaliando a situação da frota); 
Caso a equipe fique com maca retida após as 
2h autorizar a equipe a descansar na sua 
base, permanecendo de prontidão para 
apoios em ocorrências primárias graves; 
A equipe deverá retornar à unidade em que a 
maca está retida imediatamente após a troca 
do plantão para tentativa de resgate e 
posteriormente seguir o fluxo diurno. 
 
Viaturas de Suporte Avançado durante o 
período diurno: 
Direcionar a viatura para realizar 
abastecimento, troca de material e oxigênio e 
limpeza terminal IT-06 (Limpeza terminal da 
viatura), caso necessário; 
Enquanto a equipe estiver aguardando a 
liberação da maca na sua base, poderá ser 
empenhada em ocorrências primárias ou 
secundárias em apoio às equipes de suporte 
básico, equipe de transporte e ao CIOPS; 
Retornar à unidade em que a maca está presa 
às 13h e às 19h para tentativa de resgate. 
 
Viaturas de Suporte Avançado durante o 
período noturno: 
Enquanto a equipe estiver aguardando a 
liberação da maca na sua base, poderá ser 
empenhada em ocorrências primárias ou 
secundárias em apoio às equipes de suporte 
básico, equipe de transporte e ao CIOPS; 
Retornar à unidade em que a maca está presa 
às 07h para tentativa de resgate, caso não 
ocorra durante a madrugada. 
 
Viatura USB Anhanduí: 
Caso a maca da USB Anhanduí fique retida, 
sem previsão de liberação: 
Se a frota de viaturas estiver contando com 5 
ou mais viaturas USB, nenhuma com maca 
retida, e houver a possibilidade, será invertida 
a maca de uma delas para liberar USB 
Anhanduí; 
Caso não seja possível a troca da maca da 
USB Anhanduí por uma maca de USB, a 
equipe deverá ficar baseada na Pioneira para 
apoio às ocorrências primárias graves; 
Após as 23:00h a equipe pode recuperar seus 
pertences na base de Anhanduí e retornar a 
Campo Grande, permanecendo de prontidão 
para apoio às ocorrências primárias graves; 
Durantes plantões diurnos seguir a rotina das 
outras Unidades Móveis. 
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04. 
Proporcionar apoio 
técnico e administrativo 
às equipes retidas 

Enfermeiro da Central 
de Regulação 

Orientar a equipe de suporte avançado de 
vida que ficar retida no hospital seja por 
ventilação manual, por utilização do 
marcapasso externo ou uso de algum 
equipamento permanente da viatura sem 
previsão de liberação comunicar 
imediatamente a central; 
Verificar a previsão de liberação da equipe 
fazendo contato telefônico com a mesma e 
com a equipe hospitalar; 
Informar ao médico regulador a situação da 
equipe e solicitar que este informe à 
Coordenação do SAMU, conforme rotina; 
O ventilador mecânico da viatura é de uso 
exclusivo para transporte de pacientes que 
necessitem deste suporte, não está 
descartada a possibilidade de uso do mesmo 
quando a viatura, porventura, permanecer 
retida no Hospital com paciente em ventilação 
manual, no entanto a equipe deve 
permanecer no local até a liberação do 
respirador; 
Nos horários de trocas dos plantonistas, o 
enfermeiro da CR deverá providenciar o 
deslocamento para esta troca, podendo 
utilizar o condutor e a viatura que está com a 
equipe retida. 

05. 

 Comunicar a 
Coordenação e 
Unidades envolvidas 
no processo de 
regulação sobre maca 
e equipe retida 

Enfermeiro da Central 
de Regulação 

Seguir instruções do POP - 08 (Fluxo de maca 
retida) 
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